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Fim de ano: hotéis já têm até 
72% dos quartos reservados

 AAs comemorações de final de ano  
são o verdadeiro termômetro para a 
temporada de verão na Baixada Santista

Em pesquisa, o Sindicato de Ho-
téis, Restaurantes, Bares e Simi-
lares da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira (SINHORES) identi-
ficou que está alta a procura 

por hospedagem nesta época 
do ano: 64% dos leitos já estão 
reservados para o Natal e, no 
Réveillon, a taxa de ocupação 
chega a até 72%.           CIDADES/A3

Parada de Natal 
é atração no 
Centro histórico
O Natal Criativo vai ganhar mais 
uma atração para deixar este do-
mingo (19) mais bonito no Cen-
tro Histórico. O Auto e Parada 
do Natal Criativo vão levar mui-
ta música e a magia das festas ao 
Valongo e à Praça Mauá. O evento 
começa às 16h na frente à Esta-
ção do Valongo.  CIDADES/A3

Novidade 
Peruíbe 
ganha Fórum 
Municipal 
de Economia 
Solidária
Produtores rurais de 
Peruíbe já podem parti-
cipar do Fórum de Tra-
balhadores da Economia 
Solidária de Peruíbe, 
fundado em 3 de de-
zembro. O objetivo é ter 
um espaço virtual aber-
to a todo o produtor ru-
ral, para a divulgação e a 
discussão da economia 
solidária no município, 
segundo uma das coor-
denadoras e produtora 
rural Susete Coutinho. 
Esse é o primeiro Fórum 
de Economia Solidária 
formado na Baixada 
Santista e tem a partici-
pação de trabalhadores 
e produtores da econo-
mia solidária. CIDADES/A3

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

Quinta edição do Papai Noel Radical 
promete agitar a praia do ItararéPrivatização da 

Eletrobras é mantida 
para 2022       SEU DINHEIRO/A5

Paulo Guedes garante: 
inflação e juros ‘são 
passageiros’  SEU DINHEIRO/A5

NO PRIMEIRO SEMESTRE

Evento acontece neste domingo em São Vicente e começa às 14h             CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO

2ª parcela do 13º 
será paga até 
segunda-feira
Os trabalhadores com carteira 
assinada de todo o país vão re-
ceber a segunda parcela do 13º 
salário até segunda-feira (20). 
A primeira deve ter sido paga 
até o dia 30 de novembro. Pes-
quisa do Dieese aponta que 51 
milhões devem receber os va-
lores, injetando R$ 155,6 bilhões 
na economia. A segunda parce-
la do 13º é um pouco menor do 
que a primeira. Sobre ela inci-
dem os descontos da contribui-
ção ao INSS e do IR para quem 
é obrigado a pagar, que são o 
total a ser pago, também varia 
conforme o número de meses 
na empresa.         SEU DINHEIRO/A5

ECONOMIA

REJEIÇÃO

Pesquisa: 60% 
dizem não confiar 
em nada do que  
fala Bolsonaro
BRASIL/A4

Marília Mendonça
tem single póstumo 
em espanhol

A primeira música em espa-
nhol de Marília Mendonça, 
“Amigos con Derechos”, que 
acaba de ser lançada em strea-
ming, revive uma discussão an-
tiga: a dificuldade de exportar 
o sertanejo. A canção é fruto de 
uma parceria de Marília, morta 
há um mês e meio, com Dulce 
María.     ANEXO/A10

DIVULGAÇÃO
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Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

CHARGE

Quando me deparo com o mau gosto que 
inunda as redes sociais, com a grosseria de 
provocações chulas, de mau gosto extre-
mo, lembro-me como já fomos melhores. 
Tempos em que tínhamos pessoas de gosto 

apurado, como Vinicius de Moraes. 
Há dias, recebi mensagem atribuída a Nelson Rodri-

gues: “Os idiotas vão tomar conta do mundo; não pela 
capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos”. Lem-
brei-me de Umberto Eco, a dizer que, antes da internet, 
o boçal proferia suas imbecilidades no botequim. Agora 
ele ganhou o mundo. Suas bobagens chegam instanta-
neamente a destinos inesperados.

Como foi que o feio conseguiu suplantar o belo? 
Como a rudeza acabou com a delicadeza?

Seria importante inocular Vinicius nessas mentes 
doentias e indigentes. Dar uma dose intensa de frases 
inesquecíveis, como “Amai, porque nada melhor para 

a saúde que um amor corres-
pondido.”. “A vida é a arte do 
encontro, embora haja tanto 
desencontro pela vida”. “O 
uísque é o melhor amigo do 
homem: é um cachorro engar-
rafado”. “Com as lágrimas do 
tempo e a cal do meu dia eu fiz 
o cimento da minha poesia”.

Esse “homem triste, com 
grande vocação para a alegria”, 
nunca viu surgir uma “boa 
amizade em uma leiteria”. Não 
gostava de avião – nem eu – e 

dava uma razão: “É mais pesado do que o ar, tem mo-
tor a explosão e foi inventado por brasileiro”. Também 
brincava com a superstição da sexta-feira treze, dizendo 
“quando cai no sábado, então é perfeito”. 

Quem disse que “beleza é fundamental”, disse tam-
bém: “Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamen-
te em pleno carnaval”. Quem escreveu melhor sobre a 
fórmula de se viver um grande amor? “Para viver um 
grande amor, preciso é muita concentração e muito siso, 
muita seriedade e pouco riso - para viver um grande 
amor”.

Havia ética no discurso do poetinha, para quem “O 
homem ama naturalmente a verdade e o bem, e deles 
só se aparta quando as paixões o arrastam e extraviam”. 
Um amor “que não seja imortal (posto que é chama) 
Mas que seja infinito enquanto dure”.

Nesta fase de tanta fealdade, de tanta tristeza, de 
tanto luto, é preciso se agarrar em Vinicius: “Pra que 
chorar, se o sol já vai nascer, se o dia vai amanhecer. Pra 
que chorar, se há sempre um novo amor para cada ama-
nhecer”. Que esse “novo amanhecer” venha logo para o 
nosso Brasil. 

* José Renato Nalini, presidente da Academia Paulista de Letras

ARTIGO

José Renato 
Nalini

Saudades
do Poetinha

 D O Mercado Municipal de Santos já está abrigando a primeira fábrica de cerveja artesanal no Município. O empreendimento, de 420 
metros, da companhia Everbrew, começou a funcionar em dezembro, integrando o projeto de revitalização da área central da Cidade.

 ISABELA CARRARI/PMS

Fábrica de cerveja artesanal inicia 
produção no Mercado Municipal
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 A As comemorações de 
final de ano são o verda-
deiro termômetro para a 
temporada de verão na 
Baixada Santista. Em pes-
quisa realizada entre os 
dias 8 e 9 de dezembro, o 
Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Simi-
lares da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira (SINHO-
RES) identificou que está 
alta a procura por hos-
pedagem nesta época do 
ano: 64% dos leitos já es-
tão reservados para o Na-
tal e, no Réveillon, a taxa 
de ocupação chega a 72%.

Os dados foram cole-
tados em hotéis e pousa-
das das cidades de San-
tos, Guarujá, Bertioga e 
Praia Grande, cuja amos-
tragem representa aproxi-
madamente 1.600 acomo-
dações, com capacidade 
de atendimento para mais 
de 3 mil pessoas. “Mesmo 
faltando alguns dias para 
as festas, já temos hotéis 
com reservas esgotadas Dados foram coletados em hotéis e pousadas das cidades de Santos, Guarujá, Bertioga e Praia Grande

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SANTOS

Fim de ano: hotéis já têm até 72%
dos quartos reservados para o período

PERÍODO DE FESTAS. Sindicato aponta que quase 2/3 dos quartos localizados na Baixada e no Vale já têm ‘dono’ para o fim de ano 

para o período. A alta do 
dólar e as medidas restri-
tivas para o turismo inter-
nacional devem impulsio-
nar as viagens domésticas, 
sendo a nossa região uma 
das mais procuradas pelos 
turistas”, comenta Heitor 
Gonzalez, presidente do 
SINHORES.

CONTRATAÇÕES.
Para atender essa deman-
da, os estabelecimentos 
estão completando seu 
quadro de colaboradores. 
De acordo com a Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), cerca de 
478 mil trabalhadores for-
mais devem ser contrata-
dos até fevereiro de 2022, 
sendo que 81,7 mil irão su-
prir essa demanda da alta 
temporada.

“Nossa expectativa é 
que este verão seja um 
dos melhores dos últimos 
anos. Nossa região deve 
abrir até 10 mil novos pos-

tos de trabalho, inclusive 
algumas dessas vagas já 
foram preenchidas e es-
tes profissionais estão em 
fase de treinamento”, re-
vela Gonzalez.

PROTOCOLOS.
Mesmo com o fim das res-
trições de horário e capa-
cidade de atendimento em 
todo Estado de São Paulo, 
a orientação do SINHORES 
da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira é que a rede 
hoteleira continue cum-
prindo os protocolos sa-
nitários para manter a se-
gurança de todos durante 
esse período de pandemia: 
uso obrigatório de másca-
ra e disponibilização de 
álcool gel 70%; aferição 
de temperatura diária em 
hóspedes e colaboradores; 
desinfecção das malas ao 
entrar no hotel; proteção 
de acrílico nos balcões de 
atendimento da recepção, 
entrega de chaves higieni-
zadas aos hóspedes. (DL)

 A O Natal Criativo vai ga-
nhar mais uma atração para 
deixar o próximo domingo 
(19) mais bonito no Centro 
Histórico. O Auto e Parada do 
Natal Criativo vão levar muita 
música e a magia das festas ao 
Valongo e à Praça Mauá.

O evento começa às 16h 
na frente à Estação do Valon-
go (Largo Marquês de Monte 
Alegre s/nº). Uma banda vai 
se apresentar tocando músi-
cas natalinas por aproxima-
damente 40 minutos.

A partir das 19h, haverá 
uma parada com cinco car-
ros iluminados com a presen-

Auto e parada levam música 
e magia do Natal ao Centro

Desfile contará com carros 
decorados e iluminados

DIVULGAÇÃO/PMS

ça do Papai Noel e esculturas, 
acompanhada da banda to-
cando as músicas. A concen-
tração será atrás do Paço Mu-
nicipal e ela percorrerá, por 
aproximadamente 40 minu-
tos, a Rua General Câmara até 
a outra extremidade da Praça 
Mauá.

O evento será promovido 
pela BTP Terminais e ABA In-
fraestrutura e Logística por 
meio da Lei de Incentivo Fis-
cal à Cultura. Realização: se-
cretarias de Empreendedo-
rismo, Economia Criativa e 
Turismo (Seectur) e Cultura 
(Secult).(DL)

 A Produtores rurais de Peruí-
be já podem participar do Fó-
rum de Trabalhadores da Eco-
nomia Solidária de Peruíbe, 
fundado em 3 de dezembro. 
O objetivo é ter um espaço vir-
tual aberto a todo o produtor 
rural, para a divulgação e a dis-
cussão da economia solidária 
no município, segundo uma 
das coordenadoras e produto-
ra rural Susete Coutinho. 

Esse é o primeiro Fórum 
de Economia Solidária for-
mado na Baixada Santista e 
tem a participação de traba-
lhadores e produtores da eco-
nomia solidária. A ideia é que 
ele funcione com os próprios 
recursos. 

“Nossa intenção é que haja 
uma melhoria na produção do 
produtor para ampliar nossa 
força econômica e também a 
troca de conhecimentos entre 
os trabalhadores rurais”, afir-
ma uma das coordenadoras 
Fabiana Nascimento.  

“Nesse período muitos 
produtores não puderam sair 
para vender e formamos o Co-
letivo Morro das Panelas, um 
bairro de Peruíbe, em março 
de 2020. Os produtores foram 

Peruíbe ganha Fórum Municipal de Economia Solidária

Esse é o primeiro Fórum de Economia Solidária formado na Região 
e tem a participação de trabalhadores da economia solidária
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se organizando e, hoje, tem de 
outros bairros, todos de pro-
dutos orgânicos” frisa Susete. 

Segundo ela, um dos pro-
blemas enfrentados foi com 
os atravessadores em Peruí-
be, o que dificulta o trabalho 
do produtor. 

O Fórum é uma praça pú-
blica para as discussões. “Va-
mos debater sobre como for-
talecer a economia solidária, 
com a colaboração de todos. 
A ideia é descobrir os talentos 
de cada um e colocar no gru-
po do Fórum para divulgar os 
trabalhos”.        

Conforme o levantamen-
to feito pelo Coletivo Morro 
das Panelas, são 18 famílias 
de produtores rurais na ativa 
em Peruíbe.

O Coletivo realizou ainda 
a entrega de cestas de alimen-
tos, fornecidas por produtores 
rurais, para cerca de 62 famí-
lias em situação de inseguran-
ça alimentar, entre março e 
outubro deste ano. Foram cer-
ca de 1,4 toneladas de alimen-
tos às famílias na área rural. 

FEIRA.
Um dos espaços para a ven-

da dos produtos orgânicos é 
a Feira do Produtor que acon-
tece todas as quartas-feiras, 
na avenida São João com a 
rua Barão de Mauá, no centro. 
Outra feira acontece às terças-
-feiras no bairro da Estação.

No bairro Guaraú também 
há uma feira na praça e outra 
em um dos comércios no bair-
ro, com a venda de produtos 
orgânicos.

O plano é de organizar as 
feiras em bairros de perife-
ria do município. Nos bairros 
Santa Izabel e no Jardim Quil-
li já aconteceram as feiras, na 
divisa com a cidade de Itariri. 

“Devemos expandir e po-
pularizar as feiras de produ-
tos agroecológicos, além de in-
centivar o plantio de verduras 
e legumes. Tem público que 
compra. É importante levar 
um produto de qualidade às 
pessoas que estão em situação 
de insegurança alimentar”, diz 
Fabiana. 

Apesar de já existir o Con-
selho Municipal de Economia 
Solidária, segundo Fabiana, é 
necessário que haja maior re-
presentatividade dos produto-
res rurais e que seja inovador.   

Para Adriana Capozzi, que 
participa do Coletivo, é im-
portante a integração entre os 
produtores e outras pessoas 
que produzem alimentos. 

“Eu e meu marido fazemos 
produtos veganos para ven-
der, pães com fermentação na-
tural, doces e marmitas e, no 
final do ano, montamos ceias 
de Natal, com os alimentos 
fornecidos pelos produtores 
rurais. É interessante essa tro-
ca de produtos, um exemplo 
é a jaca, utilizada em algumas 
receitas”, explica.

Valéria Araújo, é uma das 
produtoras rurais que parti-
cipa da Feira do Produtor. Ela 
vende os produtos orgânicos 
como alfaces, salsão, salsinha, 
jiló, escarola e outras verdu-
ras, todas produzidas em seu 
sítio. Na sua opinião, é impor-
tante participar do coletivo e 
do Fórum para ter mais infor-
mações. 

Produtores rurais interes-
sados em participar do Fórum 
de Trabalhadores da Econo-
mia Solidária de Peruíbe po-
dem acessar no Instagram @
redesolidariaperuibe. (Nayara 
Martins) 

 A Já tradicional em São Vi-
cente, a 5ª edição do Papai 
Noel Radical é neste domin-
go (19). Com programação 
gratuita para a comunidade, 
os bons velhinhos, Papai e 
Mamãe Noel, estarão junto à 
concentração, na Praia do Ita-
raré, a partir das 14h. O casal 
natalino subirá de teleférico 
e saltará de parapente, às 15h.

 Após o passeio radical, 
eles participam da carreata 
Off-Road com a participação 
da Polícia Militar e do Moto 
Clube Tribo do Asfalto, que 
percorrerá até a divisa, pas-
sando pelas praias Boa Vista, 

SV: quinta edição do Papai 
Noel Radical agita o Itararé

Gonzaguinha e Itararé, Cen-
tro e encerrando na Praça 22 
de Janeiro.

MEGA FEIRA.
Após a carreata, o casal Noel 
visita a Mega Feira Natalina, 
que acontece das 13h às 19h, 
na Praça 22 de Janeiro. O even-
to terá DJ, pintura facial, aulas 
de alongamento (14h) e de 
zumba (15h) com o professor 
Luan Aguiar e contação de 
histórias, às 16h, com Kelly 
Franco. Papai e Mamãe Noel 
confirmaram presença às 17h, 
para conferir os diversos arte-
sanatos à venda. (DL)

DIVULGAÇÃO

Papai Noel radical promete 
muita animação em SV
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 A O índice de brasileiros 
que nunca acreditam no 
que diz o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) bateu numeri-
camente o recorde em seu 
mandato, diz a mais recente 
pesquisa do Datafolha.

São agora 60% dos 3.666 
ouvidos com 16 anos ou mais 
em 191 cidades que não acre-
ditam na falação do presiden-
te. Já 26% confiam às vezes e 
13%, sempre no que afirma o 
mandatário.

A margem de erro é de 
dois pontos para mais ou 
menos, o que faz os índices 
estarem empatados tecnica-
mente com os registrados na 
pesquisa anterior, de setem-
bro: 57% de nunca confiam, 
28% de às vezes confiam e 
15%, de nunca confiam, mas a 
curva é mais pronunciada la-
deira acima na desconfiança.

Neste período, a logorreia 
presidencial deu uma folga 
relativa no campo institucio-
nal, com o fim da campanha 
aberta contra o Judiciário, 
simbolizada nos atos golpis-
tas nos quais Bolsonaro dis-
cursou no 7 de Setembro.

Como a crise chegou a um 
ponto de ruptura, e mesmo 
aliados recomendaram ao 
presidente calma, de lá para 
cá Bolsonaro tratou de entre-
gar as chaves do governo para 
o centrão, com a chegada do 
PP à Casa Civil e outros ór-
gãos, e filiou-se ao PL, partido 
do grupo antes espezinhado.

Isso não o calou, claro. Ele 
continua promovendo uma 
campanha de desinformação 
em relação à pandemia da Co-
vid-19, quando por exemplo 
disse que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária que-
ria “fechar o espaço aéreo de 
novo” –algo que nunca acon-

Em outubro, por exemplo, o presidente Bolsonaro afi rmou que vacinados estariam desenvolvendo Aids

Pedro Ladeira/Folhapress

60% dizem não con� ar 
em nada de Bolsonaro

FALAS DO PRESIDENTE. Número de brasileiros que desconfi am do presidente da 
República bate recorde do mandato; Na contramão, 13% dizem confi ar sempre

teceu.
O que a Anvisa defende é 

controle na entrada de visi-
tantes estrangeiros não vaci-
nados, devido à emergência 
da variante mais transmissí-
vel ômicron do novo coro-
navírus.

Na última quinta (16), con-
tinuando sua batalha contra 
a vacinação, disse que iria di-
vulgar os nomes dos funcio-
nários da agência que aprova-
ram a imunização de crianças 
de 5 a 11 anos.

Em outubro, afirmou que 
vacinados contra a Covid-19 
estariam desenvolvendo Aids, 
uma mentira que lhe rendeu 
uma abertura de inquérito.

Também chamou recente-
mente de “cascata” a agressão 
documentada de seguranças 
da Presidência a jornalistas, 
entre outros episódios.

A percepção segue, por-

tanto, a mesma. Curiosa-
mente para um político re-
cém-eleito, o presidente já 
começara seu mandato em 
2019 inspirando mais descon-
fiança (44%) do que confian-
ça (19% total, 36% parcial) na 
população.

Ao longo da pandemia, 
seus índices pioraram, acom-
panhando seu trabalho em 
tentar minimizar a gravida-
de do que chamava de “gri-
pezinha”.

Como ocorreu com sua 
popularidade, houve uma 
melhora no fim de 2020, 
quando na única vez em sua 
gestão o “confio às vezes” 
(39%) ultrapassou numeri-
camente e dentro da mar-
gem de erro o “nunca con-
fio” (37%).

Dali em diante, a curva in-
verteu-se de vez, chegando 
aos números de agora. (FP)

São agora 60% 
dos 3.666 ouvidos 
com 16 anos 
ou mais em 191 
cidades que 
não acreditam 
na falação do 
presidente; já 
26% con� am 
às vezes e 13%, 
sempre no 
que a� rma o 
mandatário

A semana se destacou no Congresso Nacional 
na entrega dos relatórios setoriais na Comis-
são Mista de Orçamento para o ano de 2022. 

O setor  mais aguardado foi o da Saúde que passa 
por dificuldades. O relator foi o deputado federal 
gaúcho Sanderson que solicitou ao relator-geral do 
Orçamento, Hugo Leal, um acréscimo de R$ 9 bilhões 
para fazer frente às necessidades da saúde pública do 
ano que vem no Brasil, incluindo as campanhas de 
vacinação e as vacinas contra Covid-19. O relatório fi-
nal está marcado para ser votado na segunda e terça, 
para enfim fecharem os trabalhos do ano.

ORÇAMENTO 
Verbas para 2022

Esta Casa não se omitiu a 
responder aos anseios de 

cada brasileiro

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em 
balanço do ano legislativo de 2021.

Respiro
Foi promulgada a PEC dos Precatórios nesta semana. A 
proposta garante mais R$ 43 bilhões para o Orçamen-
to de  2022, que irá implementar o Auxílio Brasil para 
mais 17 milhões de famílias brasileiras carentes. Garan-
tindo a ajuda de R$ 400 a essas pessoas. Um respiro no 
meio do caos.

Jogos de azar: a favor ou contra?
A bancada de São Paulo da Câmara dos Deputados 
discutiu o Projeto de Lei 442/91, que legaliza os jogos 
no Brasil, inclusive os cassinos. Segundo levantamento 
dessa coluna, a maioria dos parlamentares paulistas 
apoia a volta dos jogos, porém com ressalvas para 
proteger possíveis danos aos frequentadores. O projeto 
está previsto para ser votado em meados de março do 
ano que  vem

Regalia zero
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos De-
putados aprovou projeto de lei que acaba com o direito 
à recreação do preso e limita a duas horas diárias o 
banho de sol de condenados. Uma forma de amenizar 
a criação de rixas dentro da cadeia e motim.

Regularização
A Comissão de Seguridade Social aprovou o Projeto de 
Lei 1214/19, que fixa a jornada de trabalho do psicólogo 
em 30 horas semanais. Na mesma linha, o deputado 
Coronel Tadeu protocolizou um projeto do mesmo 
teor.

Fim de ano
Os parlamentares se movimentaram a todo vapor 
nesta última semana, no chamado “esforço concentra-
do”, para limparem a pauta de votações. O período de 
recesso parlamentar inicia de 23 de dezembro de 2021 a 
1º de fevereiro de 2022.

Direto 
de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Brasil + Mundo

Em 2014,o relatório da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico-OCDE, órgão 
internacional com mais de 37 paí-
ses participantes, apontava que o 

Brasil estava saindo do mapa da fome mun-
dial. Já em 2015 uma grave crise econômica 
assolou o país, somado a uma crise política 
que redundou na saída de Dilma Rousseff da 
presidência da República, criando um cená-
rio de instabilidade econômica. Não bastas-
sem os problemas internos, em 2020, a pan-
demia do coronavírus agravou as economias 
por todo o globo, e Brasil não ficou isento, 
dessa forma recrudesceu a questão da sub-
nutrição extrema. 

Segundo a Agência Brasil, hoje há mais de 
20 milhões de brasileiros que passam fome, e 
esse número não para de crescer. Cerca de 10% 
da população não está ingerindo alimentos 
mínimos para sua subsistência, mas em ou-
tro extremo há uma produção de alimento 
sem igual. Soja, milho, proteína animal ecana 

de açúcar figuram como as maiores commo-
dities brasileiras.O Agronegócio expandiu de 
maneira exponencial. 

É uma contradição apresentar os núme-
ros teratológicos de nossa produção agrícola 
e pecuária, e no mesmo quadro desenhar o 
paradoxo da fome que assola muito nossos 
pátrios. O latifúndio é uma marca nacional, 
pois desde os primórdios de nossa história 
a monocultura agrícola foi prevalente. É fato 
que o modelo do agribusiness é lucrativo, mas 
possui seus dilemas, como o uso de agrotóxi-
cos em larga escala e com a automatização, 
poderá não colaborar com o aumento de pes-
soas empregadas. 

A equação não fecha, pois possuímos fa-
zendas de alimentos de alta produtividade, 
mas o brasileiro passa necessidade diária. 
Fome, meio ambiente e produção agrícola são 
temas carecem de maior debate.O próximo 
presidente precisa colocar tudo na “balança” 
e identificar qual a solução para essa equação, 
pois quem tem fome, tem pressa.

Hoje há mais de 
20 milhões de 
brasileiros que 
passam fome, e 
esse número não 
para de crescer; em 
outro extremo, há 
uma produção de 
alimentos sem igual
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 A O índice de brasileiros 
que nunca acreditam no 
que diz o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) bateu numeri-
camente o recorde em seu 
mandato, diz a mais recente 
pesquisa do Datafolha.

São agora 60% dos 3.666 
ouvidos com 16 anos ou mais 
em 191 cidades que não acre-
ditam na falação do presiden-
te. Já 26% confiam às vezes e 
13%, sempre no que afirma o 
mandatário.

A margem de erro é de 
dois pontos para mais ou 
menos, o que faz os índices 
estarem empatados tecnica-
mente com os registrados na 
pesquisa anterior, de setem-
bro: 57% de nunca confiam, 
28% de às vezes confiam e 
15%, de nunca confiam, mas a 
curva é mais pronunciada la-
deira acima na desconfiança.

Neste período, a logorreia 
presidencial deu uma folga 
relativa no campo institucio-
nal, com o fim da campanha 
aberta contra o Judiciário, 
simbolizada nos atos golpis-
tas nos quais Bolsonaro dis-
cursou no 7 de Setembro.

Como a crise chegou a um 
ponto de ruptura, e mesmo 
aliados recomendaram ao 
presidente calma, de lá para 
cá Bolsonaro tratou de entre-
gar as chaves do governo para 
o centrão, com a chegada do 
PP à Casa Civil e outros ór-
gãos, e filiou-se ao PL, partido 
do grupo antes espezinhado.

Isso não o calou, claro. Ele 
continua promovendo uma 
campanha de desinformação 
em relação à pandemia da Co-
vid-19, quando por exemplo 
disse que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária que-
ria “fechar o espaço aéreo de 
novo” –algo que nunca acon-

Em outubro, por exemplo, o presidente Bolsonaro afi rmou que vacinados estariam desenvolvendo Aids

Pedro Ladeira/Folhapress

60% dizem não con� ar 
em nada de Bolsonaro

FALAS DO PRESIDENTE. Número de brasileiros que desconfi am do presidente da 
República bate recorde do mandato; Na contramão, 13% dizem confi ar sempre

teceu.
O que a Anvisa defende é 

controle na entrada de visi-
tantes estrangeiros não vaci-
nados, devido à emergência 
da variante mais transmissí-
vel ômicron do novo coro-
navírus.

Na última quinta (16), con-
tinuando sua batalha contra 
a vacinação, disse que iria di-
vulgar os nomes dos funcio-
nários da agência que aprova-
ram a imunização de crianças 
de 5 a 11 anos.

Em outubro, afirmou que 
vacinados contra a Covid-19 
estariam desenvolvendo Aids, 
uma mentira que lhe rendeu 
uma abertura de inquérito.

Também chamou recente-
mente de “cascata” a agressão 
documentada de seguranças 
da Presidência a jornalistas, 
entre outros episódios.

A percepção segue, por-

tanto, a mesma. Curiosa-
mente para um político re-
cém-eleito, o presidente já 
começara seu mandato em 
2019 inspirando mais descon-
fiança (44%) do que confian-
ça (19% total, 36% parcial) na 
população.

Ao longo da pandemia, 
seus índices pioraram, acom-
panhando seu trabalho em 
tentar minimizar a gravida-
de do que chamava de “gri-
pezinha”.

Como ocorreu com sua 
popularidade, houve uma 
melhora no fim de 2020, 
quando na única vez em sua 
gestão o “confio às vezes” 
(39%) ultrapassou numeri-
camente e dentro da mar-
gem de erro o “nunca con-
fio” (37%).

Dali em diante, a curva in-
verteu-se de vez, chegando 
aos números de agora. (FP)

São agora 60% 
dos 3.666 ouvidos 
com 16 anos 
ou mais em 191 
cidades que 
não acreditam 
na falação do 
presidente; já 
26% con� am 
às vezes e 13%, 
sempre no 
que a� rma o 
mandatário

A semana se destacou no Congresso Nacional 
na entrega dos relatórios setoriais na Comis-
são Mista de Orçamento para o ano de 2022. 

O setor  mais aguardado foi o da Saúde que passa 
por dificuldades. O relator foi o deputado federal 
gaúcho Sanderson que solicitou ao relator-geral do 
Orçamento, Hugo Leal, um acréscimo de R$ 9 bilhões 
para fazer frente às necessidades da saúde pública do 
ano que vem no Brasil, incluindo as campanhas de 
vacinação e as vacinas contra Covid-19. O relatório fi-
nal está marcado para ser votado na segunda e terça, 
para enfim fecharem os trabalhos do ano.

ORÇAMENTO 
Verbas para 2022

Esta Casa não se omitiu a 
responder aos anseios de 

cada brasileiro

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, em 
balanço do ano legislativo de 2021.

Respiro
Foi promulgada a PEC dos Precatórios nesta semana. A 
proposta garante mais R$ 43 bilhões para o Orçamen-
to de  2022, que irá implementar o Auxílio Brasil para 
mais 17 milhões de famílias brasileiras carentes. Garan-
tindo a ajuda de R$ 400 a essas pessoas. Um respiro no 
meio do caos.

Jogos de azar: a favor ou contra?
A bancada de São Paulo da Câmara dos Deputados 
discutiu o Projeto de Lei 442/91, que legaliza os jogos 
no Brasil, inclusive os cassinos. Segundo levantamento 
dessa coluna, a maioria dos parlamentares paulistas 
apoia a volta dos jogos, porém com ressalvas para 
proteger possíveis danos aos frequentadores. O projeto 
está previsto para ser votado em meados de março do 
ano que  vem

Regalia zero
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos De-
putados aprovou projeto de lei que acaba com o direito 
à recreação do preso e limita a duas horas diárias o 
banho de sol de condenados. Uma forma de amenizar 
a criação de rixas dentro da cadeia e motim.

Regularização
A Comissão de Seguridade Social aprovou o Projeto de 
Lei 1214/19, que fixa a jornada de trabalho do psicólogo 
em 30 horas semanais. Na mesma linha, o deputado 
Coronel Tadeu protocolizou um projeto do mesmo 
teor.

Fim de ano
Os parlamentares se movimentaram a todo vapor 
nesta última semana, no chamado “esforço concentra-
do”, para limparem a pauta de votações. O período de 
recesso parlamentar inicia de 23 de dezembro de 2021 a 
1º de fevereiro de 2022.
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de Brasília

Por Guri do Planalto
editor@gazetasp.com.br 
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Brasil + Mundo

Em 2014,o relatório da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico-OCDE, órgão 
internacional com mais de 37 paí-
ses participantes, apontava que o 

Brasil estava saindo do mapa da fome mun-
dial. Já em 2015 uma grave crise econômica 
assolou o país, somado a uma crise política 
que redundou na saída de Dilma Rousseff da 
presidência da República, criando um cená-
rio de instabilidade econômica. Não bastas-
sem os problemas internos, em 2020, a pan-
demia do coronavírus agravou as economias 
por todo o globo, e Brasil não ficou isento, 
dessa forma recrudesceu a questão da sub-
nutrição extrema. 

Segundo a Agência Brasil, hoje há mais de 
20 milhões de brasileiros que passam fome, e 
esse número não para de crescer. Cerca de 10% 
da população não está ingerindo alimentos 
mínimos para sua subsistência, mas em ou-
tro extremo há uma produção de alimento 
sem igual. Soja, milho, proteína animal ecana 

de açúcar figuram como as maiores commo-
dities brasileiras.O Agronegócio expandiu de 
maneira exponencial. 

É uma contradição apresentar os núme-
ros teratológicos de nossa produção agrícola 
e pecuária, e no mesmo quadro desenhar o 
paradoxo da fome que assola muito nossos 
pátrios. O latifúndio é uma marca nacional, 
pois desde os primórdios de nossa história 
a monocultura agrícola foi prevalente. É fato 
que o modelo do agribusiness é lucrativo, mas 
possui seus dilemas, como o uso de agrotóxi-
cos em larga escala e com a automatização, 
poderá não colaborar com o aumento de pes-
soas empregadas. 

A equação não fecha, pois possuímos fa-
zendas de alimentos de alta produtividade, 
mas o brasileiro passa necessidade diária. 
Fome, meio ambiente e produção agrícola são 
temas carecem de maior debate.O próximo 
presidente precisa colocar tudo na “balança” 
e identificar qual a solução para essa equação, 
pois quem tem fome, tem pressa.

Hoje há mais de 
20 milhões de 
brasileiros que 
passam fome, e 
esse número não 
para de crescer; em 
outro extremo, há 
uma produção de 
alimentos sem igual

Célio Egidio
celioegidio@gmail.com
Colaborador 

Célio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio EgidioCélio Egidio

CONTRADIÇÃO
A fome avança no país 
do agronegócio

Célio Egidio - Advogado. Doutor em Direito- PUC/SP. Ten. Coronel da Reserva da Polícia Militar. 
É diretor acadêmico da empresa Cursos Premium.
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 A A Câmara dos Deputa-
dos concluiu ao longo desta 
quarta-feira (15) a votação, 
em dois turnos, da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 46/21, dos Preca-
tórios, que autoriza o adia-
mento dos pagamentos de 
parte das dívidas da União 
já reconhecidas pela Justiça 
e abre espaço para criação 
do Auxílio Brasil, que deve 
pagar benefício de R$ 400 
a partir do começo do ano 
que vem.

O trecho aprovado é 
parte da PEC nº 23/21, que 
foi  parcialmente promul-
gada na última quarta-fei-
ra (8), mas precisou ser 
novamente avaliada pelos 
deputados porque os sena-
dores fizeram alterações 
no texto.

A PEC, que dá calote nos 
aposentados, pensionis-
tas, servidores públicos e 
entes federados – estados 
e municípios - que ganha-
ram ações contra a União 
na Justiça, contém os tre-
chos não promulgados da 
versão aprovada pelo do 
Senado,  como os limites 
de pagamento dessas dí-
vidas e a aplicação dos re-
cursos economizados em 
2022 exclusivamente em 
seguridade social e em 
programas de transferên-
cia de renda.

As partes comuns apro-
vadas por ambas as Casas 
serão promulgadas nesta 
quinta-feira (16), em ses-
são solene marcada para 
as 14 horas, no Plenário do 
Senado. (CUT)

Pec do Calote: Câmara 
aprova mudanças

 A Ao comemorar o resulta-
do do segundo leilão de áreas 
excedentes da cessão onero-
sa, que ofereceu os campos de 
Atapu e Sépia, no pré-sal da ba-
cia de Santos, o ministro Paulo 
Guedes classificou nesta sexta 
(17) as “dificuldades” com a in-
flação elevada, o aumento de 
juros para arrefecer os reajus-
tes de preços e a consequente 
desaceleração do crescimento 
econômico como “passagei-
ros”. Ao mesmo tempo, o mi-
nistro destacou a perspectiva 
de aumento dos investimen-
tos nos próximos anos.

“Com esses R$ 200 bilhões 
novos (previstos em aportes 
necessários para explorar os 
dois blocos de petróleo e gás 
oferecidos no leilão desta sex-
ta-feira, 17), o governo Bolsona-
ro já tem contratados, nos três 
primeiros anos, R$ 844 bilhões 
de compromissos de investi-
mentos”, afirmou Guedes, em 

rápida participação na entre-
vista coletiva conduzida pelo 
ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, após o lei-
lão, no Rio.

Em discurso, antes da en-
trevista, Guedes já havia dito 
que “temos muito crescimen-
to pela frente”, já que a inflação 
e os juros altos seriam “passa-
geiros”. Na entrevista, o minis-
tro reforçou o tom otimista.

“É verdade que temos difi-
culdades, a inflação está subin-
do, o Banco Central (BC) tem 
que combater a inflação, vai 
subir os juros, isso desacelera 
(a economia). De um lado, te-
mos esse vetor de dificuldades, 
mas, de outro lado, temos esse 
vetor de uma enorme plata-
forma de investimentos sen-
do formada no Brasil. Petróleo, 
gás natural, mineração. Isso 
tudo é garantia de investimen-
to futuro, é garantia de cresci-
mento”, afirmou Guedes. (FP)

Guedes: Inflação e juros 
altos são ‘passageiros’

SINDICAL

 A Em artigo publicado no UOL, 
o coordenador-geral da Federa-
ção Única dos Petroleiros (FUP), 
Deyvid Bacellar, fez uma avalia-
ção dos motivos que levaram a 
Petrobras a ser excluída da lista 
de empresas que figuram no 
ISE – Índice de Sustentabilidade 
Empresarial – para 2022.

O ISE é um instrumento de 
avaliação que acompanha e in-
centiva a postura de empresas 
que buscam a sustentabilida-
de, o que acaba tornando os 
investimentos nessas compa-
nhias mais atrativos.

O dirigente aponta equí-
vocos da gestão da Petrobras, 
como “tomar medidas con-

trárias aos compromissos 
com a COP 26” para reduzir a 
emissão de carbono”.

A notícia de que a Petro-
bras foi excluída da carteira 
de empresas da B3 que com-
põem o Índice de Sustentabi-
lidade Empresarial (ISE) para 
2022 não surpreende. A esta-
tal frequentou o ISE somente 
durante o ano de 2021.

“Bastou o índice passar por 
mudanças estruturais e ficar 
mais rigoroso —seguindo nova 
metodologia baseada numa 
pontuação ESG (ambiental, so-
cial e governança) das empre-
sas— para a Petrobras ser bani-
da da carteira”, diz o artigo. (CUT)

Petrobras está mais 
suja ambientalmente 

 D Dirigente aponta equívocos da gestão da Petrobras, como 
“tomar medidas contrárias aos compromissos com a COP 26”

Geraldo Falcão/Petrobras

 D O secretário especial 
de Desestatização, 
Desinvestimento e 

Mercados do Ministério 
da Economia, Diogo Mac 

Cord, disse que, apesar de 
o ministro do TCU Vital do 

Rêgo ter pedido vista, o 
órgão deu aval para que 
o governo continue com 

as próximas etapas da 
privatização da Eletrobras

AHE SIMPLÍCIO / JOSÉ LINS / ACERVO ELETROBRAS

Apesar do adiamento da análise da 
privatização da Eletrobras pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU), 
o governo manteve o cronograma 
do leilão de capitalização da com-

panhia no primeiro semestre do próximo ano. 
Segundo o Conselho do Programa de Parcerias 
de Investimentos (CPPI), a venda de ações da 
União para investidores privados deverá ocor-
rer no primeiro quadrimestre de 2022.

O secretário especial de Desestatização, De-
sinvestimento e Mercados do Ministério da Eco-
nomia, Diogo Mac Cord, disse que, apesar de o 
ministro do TCU Vital do Rêgo ter pedido vista, 

o órgão deu aval para que o governo conti-
nue com as próximas etapas 
da privatização da Eletrobras. 
“Essa foi uma grande vitória 
e um grande reconhecimen-
to do trabalho do governo”, 
declarou.

Segundo a secretária exe-

cutiva do Ministério de Minas e Energia, Mari-
sete Pereira, o único impedimento provocado 
pelo atraso da análise no TCU diz respeito à as-
sinatura dos contratos de concessão de unida-
des geradoras de energia pela Eletrobras. Esta 
será uma etapa secundária, que ocorrerá após 
o leilão de privatização e necessita do aval do 
TCU para seguir adiante.

Na reunião de ontem, a última do ano, o 
Conselho do PPI aprovou o modelo e as con-
dições para a privatização de duas estatais: a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) 
em Minas Gerais, que administra o metrô de 
Belo Horizonte, e a Companhia Docas do Espíri-
to Santo (Codesa), que administra os portos de 
Vitória e Barra do Riacho.

Em relação à Codesa, o governo fez uma série 
de ajustes para atender a exigências do TCU, que 
aprovou o processo de privatização na semana 
passada. Segundo o Ministério da Economia, o 
edital será publicado em breve, com a previsão de 
leilão no primeiro trimestre de 2022. (AB)

Eletrobras: privatização 
é mantida para primeiro 
semestre de 2022

No caso da 
CBTU, a União 
venderá as ações 
em seu poder e 
concederá, por 
30 anos, a linha 
1 à iniciativa 
privada

Fique 
ligado  

 D Quem se afastou do trabalho e recebeu auxílio-doença tem o 13º 
calculado e quitado de forma proporcional ao tempo trabalhado

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

2ª parcela 
do 13º é 
paga até 
segunda
CÁLCULO. Quem estava empregado até 
17 de janeiro recebeu, na 1ª parcela, valor 
equivalente à metade do salário

O s trabalhadores com 
carteira assinada de 
todo o país vão rece-
ber a segunda par-
cela do 13º salário 

até segunda-feira (20). A primei-
ra deve ter sido paga até o dia 30 
de novembro. Pesquisa do Dieese 
(Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconô-
micos) aponta que 51 milhões de-
vem receber os valores, injetando 
R$ 155,6 bilhões na economia.

A segunda parcela do 13º é um 
pouco menor do que a primeira. 
Sobre ela incidem os descontos 
da contribuição ao INSS (Insti-
tuto Nacional do Seguro Social) 
e do IR (Imposto de Renda) para 
quem é obrigado a pagar, que são 
o total a ser pago, também varia 
conforme o número de meses na 
empresa. Quem já estava empre-
gado ou foi contratado até o dia 
17 de janeiro recebeu, na primei-
ra parcela, valor equivalente à 
metade do salário. No entanto, se 
houve pagamento de hora extra, 
adicional noturno ou comissões 

de forma frequente, o montante 
poderá ser maior.

Já para o profissional contrata-
do a partir de 18 de janeiro, o 13º 
será proporcional aos meses tra-
balhados. Para quem tiver, no mí-
nimo, 15 dias de trabalho no mês, 
deve ser considerada a parcela 
cheia para calcular o benefício.

De acordo com Mariza Macha-
do, especialista editorial da IOB, 
a segunda parcela da gratificação 
natalina é o salário de dezembro 
descontado o valor da primeira 
parcela e dos impostos.

INSS.
Os aposentados, pensionistas e 
demais segurados do INSS (Ins-
tituto Nacional do Seguro So-
cial) com direito ao 13º já rece-
beram os valores entre os meses 
de maio e julho deste ano. Pelo 
segundo ano seguido, o dinheiro 
foi pago antes, para tentar dimi-
nuir os efeitos da pandemia de 
Covid-19 na economia.

Por lei, a gratificação natalina 
dever ser paga no meio do ano, 

na competência de agosto, e no 
final do ano, na competência de 
novembro. Ao todo, 31,3 milhões 
de segurados do INSS receberam 
R$ 45,4 bilhões, segundo o Diee-
se.

A primeira parcela do 13º tam-
bém pode ser paga antecipada-
mente a servidores públicos e 
funcionários da iniciativa pri-
vada, já que a legislação garante 
adiantamento do valor nas férias 
ou no mês do aniversário.

Quem teve o contrato sus-
penso ou a jornada e o salário 
reduzidos neste ano pode re-
ceber menos. No caso da redu-
ção de jornada e salário em 25%, 
50% ou 75%, não há alteração. 
Já o trabalhador com contrato 
suspenso por até quatro meses 
receberá a gratificação natalina 
proporcional.

O profissional que se afas-
tou do trabalho e recebeu auxí-
lio-doença tem o 13º calculado e 
quitado de forma proporcional 
ao tempo trabalhado. A regra in-
clui quem teve Covid-19. (FP)
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Publicidade Legal

AVISO COMLIC–A COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÕES 
TORNA PÚBLICO QUE ESTÁ 
PROCEDENDO A SUSPENSÃO 
DA CONCORRÊNCIA N.º 9/21–
PROC. ADM. N.º 55.127/21–
Objeto: Concessão onerosa dos 
serviços públicos de administração 
com ferramentas de gestão e 
tecnologia, monitoramento, avaliação 
de qualidade e desempenho para 
a logística de armazenamento de 
autos e objetos abandonados em vias 
públicas ou infratores à Legislação de 
Trânsito, incluindo a gestão por centro 
de controle operacional munido de 
sistema informatizado por softwares e 
aplicativos, Central de Monitoramento 
por câmeras, rastreabilidade de 
veículos e preparação, planejamento, 
avaliação técnica, organização e apoio 
ao poder público para realização de 
alienação de veículos, no Município 
de São Vicente/SP–Motivo: Para 
readequação do Edital. Maiores 
informações pelo telefone (13) 
3579.1397. Just.: Lei Federal nº 
8.666/93–São Vicente, 18 de dezembro 
de 2021. SILVIO DAMACENO 
SIMORA RIBEIRO–Secretário de 
Defesa e Ordem Social–SEDOS.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.° 142/2021

Objeto: “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE UNIFORMES POR ITEM PARA A 
GUARDA CIVIL MUNICIPAL”
Processo: 11085/2021
Data do Pregão: 07/01/2022 às 09h30min 
(Horário Oficial de Brasília - DF)
Local: Prefeitura da Estância Balneária 
de Praia Grande, Sala de Reuniões da 
Secretaria de Administração, sito à Avenida 
Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º Andar, 
Vila Mirim - Praia Grande/SP.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
COM RESERVA DE COTA PARA 
MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE
A Prefeitura da Estância Balneária de Praia 
Grande, através da Secretaria de Assuntos 
de Segurança Pública, Secretaria de 
Finanças, Secretaria de Assistência Social, 
Secretaria de Saúde Pública e Secretaria 
de Transporte, torna público que, na data, 
horário e local acima assinalado, fará 
realizar licitação na modalidade Pregão, 
com critério de julgamento de MENOR 
PREÇO UNITÁRIO.
Valor total para retirada do edital: R$ 158,20 
(cento e cinquenta e oito reais e vinte 
centavos).
Local e horário para pagamento da taxa: 
Banco Santander - das 10h00 às 16h00 e 
Banco Bradesco - das 10h00 às 16h00.
Local e horário para retirada do edital: 
Avenida Presidente Kennedy, nº 9.000, 1º 
Andar, Vila Mirim - Praia Grande/SP, junto 
ao Departamento de Licitações, das 09h00 
às 16h00 horas, ou, gratuitamente na íntegra 
através do site www.praiagrande.sp.gov.br .
Praia Grande, 17 de dezembro de 2021. 
MAURÍCIO VIEIRA IZUMI - Secretário 
Municipal de Assuntos de Segurança 
Pública

Município da Estância 
Balneária de Praia Grande

Estado de São Paulo

AVISO DE REABERTURA DE 
PREGÃO PP 34/2021 

A Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, 
infra-assinado, torna público aos 
interessados que se encontra aberta 
Licitação, modalidade “Pregão 
Presencial”, de nº 34/2021, destinado a 
Contratação de Empresa Especializada 
em Licenciamento de Uso de Softwares 
de Gestão Pública – Prefeitura 
Municipal de Itanhaem pelo o período 
de 12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço Global”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
13h30min (treze horas e trinta minutos) 
do dia 04 de janeiro de 2022, momento 
em que ocorrerá sua abertura, em 
sessão pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 17 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 16 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

ANGULUS RIDET

EXTRATO DO CONTRATO 
DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
N.º 68/21–CONVITE N.º 21/21–
PROC. ADM. N.º 51.180/21–Objeto: 
Execução de obra de pavimentação 
parcial de vias (Rua Yara Peres Sassi e 
prolongamento da Av. Quarentenário). 
Contratada: Macterra Engenharia 
Eireli–Epp. Vigência: 3 (três) meses. 
Data da Assinatura: 19/11/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 18 de dezembro de 2021. 
WANESSA ALMEIDA VALENTE 
DE MATOS–Secretária de Obras.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 94/21–
CONVITE N.º 39/21–PROC. ADM. 
N.º 63.311/21–Objeto: Execução de 
reforma na EMEIEF Alberto Santos 
Dumont. Contratada: M. M. Fioratti 
Empreiteira de Revestimentos Eireli–
EPP. Vigência: 12 (doze) meses. Data 
da Assinatura: 10/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
18 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 95/21–
CONVITE N.º 38/21–PROC. ADM. 
N.º 63.310/21–Objeto: Execução de 
reforma na EMEIEF Gilson Kool 
Monteiro. Contratada: M. M. Fioratti 
Empreiteira de Revestimentos Eireli–
EPP. Vigência: 12 (doze) meses. Data 
da Assinatura: 10/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
18 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO VICENTE–COMISSÃO 
MUNICIPAL DE LICITAÇÕES–
REPUBLICAÇÃO DA TOMADA 
DE PREÇOS N.º 5/21–PROC. 
ADM. N.º 51.399/21–Objeto:  
Contratação de empresa para estudo 
geológico, geotécnico e projeto básico 
para obras de contenção e drenagem 
nas encostas da Rua Joãot Pereira 
de Almeida–Morro dos Barbosas e 
Rua da Constituição, do número 21 
ao número 228–Morro do Itararé–
ambos no Município de São Vicente/
SP. Abertura: 4/1/22 às 10 horas, na 
Sala de Reuniões do Departamento 
de Compras e Licitações, localizada 
no Paço Municipal, à Rua Frei 
Gaspar, 384, 1.º andar–Sala 25–São 
Vicente/SP. Edital completo poderá 
ser retirado gratuitamente no site da 
Prefeitura de São Vicente, através da 
página www.saovicente.sp.gov.br a 
partir do dia 20/12/21. São Vicente, 
18 de dezembro de 2021.–FLÁVIA 
RAMACCIOTTI CESAR DE 
OLIVEIRA–Secretária de Meio 
Ambiente e Defesa Animal.

O doutor LUIZ FELIPE DA SILVA 
LOBATO, Secretário dos Negócios 
Jurídicos de São Vicente, Estado de São 
Paulo, FAZ SABER a todos quantos 
virem o presente edital, expedido 
nos autos do processo administrativo 
disciplinar nº 49374/2019 instaurado 
por determinação do Sr. Secretário da 
Administração em face do servidor 
Wilian Elídio Silva, brasileiro, 
AUXILIAR DE SERVIÇOS 
BÁSICOS, registro nº 62.753, 
atualmente em lugar ignorado, que 
este fica citado da existência do 
mencionado processo e notificado para 
comparecer na sede da Secretaria dos 
Negócios Jurídicos de São Vicente, 
situada à Praça da Bandeira, n. 15, 5º 
andar, Centro, São Vicente, no dia 10 
de fevereiro de 2022, às 14:00 horas, 
para prestar suas declarações a respeito 
do que consta dos citados autos. Será 
tida como perfeita a citação no caso 
de não comparecimento no prazo 
fixado, e importará em revelia. E 
para que chegue ao conhecimento de 
todos e que não se alegue ignorância, 
é expedido o presente edital, 
publicando-se na forma da lei. Dado 
e passado nesta Cidade e Comarca de 
São Vicente, aos 18 de dezembro de 
dois mil e vinte e um. RETIFICADO.

EXTRATO DO CONTRATO 
DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
N.º 86/21–CONVITE N.º 30/21–
PROC. ADM. N.º 62.194/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
Prefeito Jonas Rodrigues. Contratada: 
Consitec Engenharia e Tecnologia 
Ltda. Vigência: 6 (seis) meses. Data 
da Assinatura: 7/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
18 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 
77/21–CONVITE N.º 22/21–PROC. 
ADM. N.º 52.017/21–Contratante: 
Prefeitura de São Vicente–Contratada: 
D. Paschoalino de Filippo Gas–ME. 
Objeto: Prestação de Serviços de 
instalação de gás de cozinha para as 
unidades escolares no valor total de 
R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil 
e oitocentos reais). Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da assinatura: 3/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 18 de dezembro de 2021. 
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária da 
Educação.

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
118/21. EDITAL N.º 118/21 
(FUMDES)-PROC. N.º 20010/21. 
Objeto: Registro de Preços para a 
aquisição de medicamentos para 
atender todas as UBSs/ESFs, 
Especialidade (CEMMA, SAE, 
CMEI e CATH), CAPS (MATER, 
AD, I, RIO BRANCO E STAMATO) 
e HMSV, atenderemos também a 
Maternidade Municipal, Pronto-
Atendimento Humaitá, Bandeiras e 
Hospital Dr. Olavo, caso haja término 
do contrato com a O.S. (Organização 
Social), pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações e 
quantidades constantes no Anexo 
I deste Edital. Fonte de Recurso 
PAB, AFB, MAC, COVID e VIG. 
Recebimento das Propostas: até as 
9 horas do dia 4/1/22. Abertura das 
Propostas: às 9h30min do dia 4/1/22. 
Inicio da Sessão de Disputa: às 10 
horas do dia 4/1/22. Informações: 
Telefone: (13)3569-5710. E-mail: 
compras@saudesaovicente.sp.gov.br, 
sesasvcompras@yahoo.com.br. Site 
para acessar o Edital e a Disputa: www.
bbmnetlicitacoes.com.br. São Vicente, 
18 de dezembro de 2021. Kátia Kazue 
Ueta-Pregoeira. MICHELLE LUIS 
SANTOS–Secretária da Saúde de São 
Vicente/Fundo Municipal de Saúde de 
São Vicente/SESAU.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 211/21–PROC. 
ADM. Nº 53.431/21–Objeto: 
Fornecimento de Licença de ferramenta 
Antivírus e Anti-Spam Kaspersky 
Endpoint Security for Business 
Select para estações de trabalho 
móveis e fixas, com suporte técnico, 
conforme especificações constantes 
no Anexo I do Edital. Arrematante do 
Lote Único: Microhard Informática 
Ltda. Valor total arrematado: R$ 
280.006,00. Adjudicado em 7/12/21. 
Data da Homologação: 13/12/21. 
Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1396 com Henry ou e-mail: 
henry_compras@saovicente.sp.gov.
br. São Vicente 18 de dezembro 
de 2021. MARTA FLORINDO–
Departamento de Compras e 
Licitações.

ATO DE JULGAMENTO. 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
218/21-PROC. N.º 43.360/21. 
Tornamos público que o resultado 
do Pregão Eletrônico n.º 218/21 está 
à disposição dos interessados na 
Secretaria de Saúde de São Vicente 
na Rua Padre Anchieta, 462–5.º andar. 
São Vicente, 17 de dezembro de 
2021. MICHELLE LUÍS SANTOS-
Secretária de Saúde de São Vicente

EXTRATO DE TERMO DE 
ADITAMENTO N.º 1 AO 
CONTRATO N.º 108/20-PROC. 
ADM. N.º 34.968/20. Contratante: 
Fundo Municipal de Saúde de São 
Vicente/Secretaria da Saúde de São 
Vicente. Contratada: Nusa do Espirito 
Santo Ltda. Objeto: Adita o Contrato 
de Prestação de Serviço especializado 
de sistemas em geral em saúde para 
prorrogação do prazo pelo período de 
12 (doze) meses. Vigência: 1/12/21 
a 30/11/22. Valor Total Estimado do 
Contrato: R$ 2.628.800,00. Just.: 
Art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 30/11/21. MICHELLE 
LUIS SANTOS-Secretária da Saúde 
de São Vicente.

LEI Nº 4212
Projeto de Lei nº 155/21 de 
autoria da Vereadora Geovana 
Albuquerque. Assegura o sigilo 
dos dados das mulheres em situação 
de risco decorrente de violência 
doméstica e intrafamiliar, bem como 
dos dados de seus filhos e outros 
membros de suas famílias, nos 
cadastros dos órgãos e secretarias do 
Município de São Vicente e dá outras 
providências. Proc. nº 63611/21
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica assegurado o sigilo dos 
dados das mulheres em situação 
de risco, decorrente de violência 
doméstica e intrafamiliar, ou qualquer 
outro tipo de violência, nos cadastros 
dos órgãos e secretarias do Município 
de São Vicente, visando assegurar a 
sua integridade física e sobrevivência, 
bem como a de suas filhas e de seus 
filhos. §1º Os dados cadastrais dos 
filhos e outros membros das famílias 
das mulheres em situação de risco 
também serão mantidos sob sigilo, 
de modo a evitar que a pessoa autora 
das violências encontre a mulher 
em situação de risco através da 
localização dos filhos pelos cadastros 
mantidos pelos órgãos e secretarias do 
Município de São Vicente. 
§2º O sigilo dos dados cadastrais dos 
filhos das mulheres se dará, sobretudo 
nos cadastros da Secretaria de 
Educação e Saúde, de forma a obstar ao 
autor das violências o acesso à mulher 
através do endereço da escola onde os 
filhos dela estejam matriculados ou 
através do serviço de saúde pelo qual 
estão sendo acompanhados. 
Art. 2º A inserção no sigilo dos dados 
cadastrais das mulheres em situação 
de risco, e dos dados de seus filhos 
e outros membros das suas famílias, 
se dará a partir do momento em que 
a mulher for atendida pelo primeiro 
órgão de atendimento da rede pública, 
seja ele algum Centro de Acolhimento, 
Casa-Abrigo, Delegacia de Polícia, 
Centros de Referência das 
Mulheres, Defensoria Pública, 
Tribunal de Justiça ou quaisquer 
outros órgãos de atendimento do 
Município de São Vicente a mulheres 
em situação de risco. 
§1º Será assegurada também a 
solicitação da inserção do sigilo 
dos dados cadastrais dos filhos na 
oportunidade em que a mãe em 
situação de violência fizer a matrícula 
escolar ou transferência escolar de 
seus filhos, mediante demonstração da 
situação de risco, a partir de relatório 
elaborado por equipe especializada, 
não havendo obrigatoriedade 
de apresentação de Boletim de 
Ocorrência para se garantir segurança 
e proteção. 
§2º O sigilo deverá igualmente constar 
em todos os cadastros públicos onde 
constem os dados da mulher ou 
de seus filhos, como nos serviços 
da Assistência Social, da Cultura, 
Segurança Pública, entre outros. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade,     em 17 de dezembro 
de 2021. KAYO AMADO - Prefeito 
Municipal

LEI Nº 4213
Projeto de Lei nº 156/21 de autoria 
do Vereador Jabá. Institui e inclui no 
Calendário Oficial do   Município a 
Semana Municipal de  Informações e 
Conscientização sobre  o Transtorno 
do Déficit de Atenção  com 
Hiperatividade – TDAH. Proc. nº 
63609/21 KAYO AMADO, Prefeito 
do Município de São Vicente, usando 
das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, faz saber que a Câmara 
Municipal decreta e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída e passa a constar 
do Calendário Oficial do Município de 
São Vicente a Semana Municipal de 
Informação e Conscientização sobre 
o Transtorno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade – TDAH, que 
será realizada anualmente na segunda 
semana do mês de julho.
Art. 2º São Vicente, Cidade 
Monumento da História Pátria, 
Cellula Mater da Nacionalidade, em 
17 de dezembro de 2021.
KAYO AMADO Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE 
ADITAMENTO N.º 7 AO 
CONTRATO DE GESTÃO N.º 
1/17. PROC. ADM. N.º 45.397/17. 
Parceiro Público: Prefeitura de São 
Vicente. O.S.: Organização Social 
Aceni–Associação das Crianças 
Excepcionais de Nova Iguaçu. 
Objeto: Adita o Contrato de Gestão 
da O.S. para gerenciamento da 
administração na área da Saúde de 
São Vicente. Valor: R$ 74.810.076. 
Vigência: 7/11/21 à 6/11/22. Just.: 
Lei Federal n.º 9.970/09 e Decreto 
Federal n.º 3.100/09. São Vicente, 19 
de novembro de 2021. MICHELLE 
LUIS SANTOS- Secretária da Saúde 
de São Vicente.

AVISO DE EDITAL
CREDENCIAMENTO Nº 02/2021 

Processo nº 11047/2021

A Prefeitura do Município de Bertioga, através 
da Secretaria de Saúde, torna público que a 
partir de 20/12/2021, passará a receber durante 
o período de 15(quinze) dias o requerimento e 
documentos necessários ao credenciamento de 
pessoas físicas para prestação de serviços de 
Enfermagem para atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde no âmbito do 
enfrentamento da emergência de saúde pública 
decorrente do coronavírus nos termos e 
condições estabelecidas no Edital e respectivo 
Termo de Referência ANEXO I, e as disposições 
gerais de licitação contidas na Lei n° 8.666/93, e 
suas alterações e legislação pertinente a matéria. 
As interessadas deverão protocolar, na 
Secretaria de Saúde, situada à Pça. Vicente 
Molinari, s/n, Centro, Bertioga/SP, de 
20/12/2021 à 03/01/2022, das 9:00h às 16:00h.
Valor total para a retirada do Edital: R$ 16.53 
Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa 
consulta e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de 
Campos, 901 Centro Bertioga, junto à Diretoria 
de Licitação e Compras – das 09h00m às 
11h30m e das 13h30m às 15h30m. O Edital está 
disponível, no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2021

Processo n° 5396/2021

Objeto: Aquisição de material didático, 
conforme solicitado pela Secretaria de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 19 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 19 de janeiro de 2022, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço global.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 Ufibs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Raffa Volpi

Diretoria de Licitação e Compras
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Publicidade Legal

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 71/2021

Objeto: Contratação de empresa para 
serviços de limpeza hospitalar em 
dependências médico hospitalares, 
mobiliário e equipamentos hospitalares, 
visando a obtenção de adequadas 
condições de salubridade e higiene, 
com disponibilização de mão-de-obra 
qualifi cada, saneantes domissanitários, 
materiais e equipamentos para atender 
à Secretaria de Saúde do Município de 
Guarujá. 

O Edital na íntegra e seus anexos 
poderão ser obtidos gratuitamente no 
site www.guaruja.sp.gov.br, através 
do link “Serviços Online”; “Sistema de 
Licitações”, ou pessoalmente, na Diretoria 
de Compras e Licitações(mediante o 
recolhimento de R$ 25,00 referentes 
aos custos de reprodução) sito na Av 
Santos Dumont, 800, 1º andar – Santo 
Antônio - Guarujá – SP, no período de 17 
de dezembro de2021 até o dia 29 de 
dezembro de 2021. As visitas técnicas 
deverão ser realizadas até o dia 29 de 
dezembro de 2021. O pagamento deverá 
ser efetivado na Agência Bancária situada 
dentro do Paço Municipal Raphael Vitiello. 
Os demais atos que necessitarem de 
publicidade serão publicados ofi cialmente 
apenas no Diário Ofi cial do Município, 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993, 
artigo 6º, inciso XIII; Lei Municipal nº 
2.812/2001, e disponibilizados, em caráter 
informativo, no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos 
de habilitação serão recebidos na 
Diretoria de Compras e Licitações no 
dia 30 de dezembro de 2021 até às 
09h30m, quando se dará a abertura da 
sessão pública.

Guarujá, 16 de dezembro de2021.

GIULIANO ALTIERI VIDOTTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 74/2021

Registro de Preços

Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de Calçados (tipo tênis 
escolar e papete), com entrega ponto 
a ponto, para compor os uniformes 
escolares da Secretaria de Educação 
do Município de Guarujá. 
Processo nº: 26518/2021.

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA 
PARA MEI/ME/EPP

O Edital na íntegra e seus anexos poderão 
ser obtidos gratuitamente no site www.
guaruja.sp.gov.br, através do link 
“Serviços Online”; “Sistema de Licitações”, 
ou pessoalmente, na Diretoria de Compras 
e Licitações (mediante o recolhimento 
de R$ 25,00 referentes aos custos de 
reprodução) sito na Av. Santos Dumont, 
800, 1º andar – Santo Antônio - Guarujá 
– SP, no período de 21 de dezembro de 
2021 até o dia 03 de janeiro de 2021. 
O pagamento deverá ser efetivado na 
Agência Bancária situada dentro do Paço 
Municipal Raphael Vitiello. Os demais 
atos que necessitarem de publicidade 
serão publicados ofi cialmente apenas no 
Diário Ofi cial do Município, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/1993, artigo 6º, 
inciso XIII e Lei Municipal nº 2.812/2001, 
e disponibilizados, em caráter informativo, 
no site do Município.

Os Envelopes nº 1 e 2 e a declaração 
de pleno atendimento aos requisitos de 
habilitação serão recebidos na Diretoria 
de Compras e Licitações no dia 04 de 
janeiro de 2021 até às 09h30m, quando 
se dará a abertura da sessão pública.

Guarujá, 17 de dezembro de 2021.

RENATA MARTINS DE SOUZA 
BERNARDO SECRETÁRIA INTERINA

MUNICIPAL EDUCAÇÃO

Identificação do Beneficiário Vencimento(s) Valor(es) 
Exato(s)

Valor(es) 
Atualizado(s) 

Dias 
Inadimplência 

30/08/2021 R$ 36,58 R$ 38,64 109

30/09/2021 R$ 18,59 R$ 19,44 78

01/11/2021 R$ 19,72 R$ 20,41 46

30/11/2021 R$ 19,72 R$ 20,22 17

COMUNICADO DE INADIMPLÊNCIA
A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER/USISAÚDE, Operadora de plano de saúde registrada na ANS sob o nº 33.995-4, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.878.404/0001-00, com estabelecimento na Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41, bairro das águas, Ipatinga/MG, vem notificar, os Beneficiários
abaixo identificados, dos débitos relativos às mensalidades do seu Plano de Saúde Odontológico. Destacamos que o atraso no pagamento da
mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, implicará o cancelamento do seu plano de saúde, conforme
estabelecido no contrato. Esperamos vossa manifestação para a regularização do débito no prazo máximo de 10 (dez) dias contatos da
publicação do presente edital, sob pena do contrato pactuado com a USISAÚDE ser rescindido de pleno direito nos termos esclarecidos acima,
sem prejuízo das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para o recebimento do débito, acrescido dos encargos legais e contratuais.
Informações sobre títulos em aberto estão disponíveis no site www.usisaude.com.br ou pelo 0800-283-0040. Na hipótese do pagamento ter
sido efetuado por V.S.a até a data desta publicação, gentileza desconsiderar a presente notificação. Neste caso, favor entrar em contato com a
Operadora para que possamos eliminar eventuais desencontros de informação.
Beneficiários vinculados ao plano Usiodonto II cadastrado na ANS sob o nº 461.389/10-9

CPF: 108.274.458-XX  Nº de Inscrição da Carteirinha: 
U00114102974500O2

Identificação do Beneficiário Vencimento(s) Valor(es) 
Exato(s)

Valor(es) 
Atualizado(s) 

Dias 
Inadimplência 

18/03/2021 R$ 747,34 R$ 830,55 274

19/04/2021 R$ 747,34 R$ 822,58 242

18/05/2021 R$ 747,34 R$ 815,35 213

18/06/2021 R$ 747,34 R$ 807,63 182

19/07/2021 R$ 747,34 R$ 799,91 151

18/08/2021 R$ 747,34 R$ 792,43 121

20/09/2021 R$ 837,54 R$ 878,86 88

18/10/2021 R$ 792,44 R$ 824,14 60

18/11/2021 R$ 792,44 R$ 815,95 29

Identificação do Beneficiário Vencimento(s) Valor(es) 
Exato(s)

Valor(es) 
Atualizado(s) 

Dias 
Inadimplência 

30/07/2021 R$ 347,00 R$ 370,13 140

30/08/2021 R$ 315,47 R$ 333,24 109

30/09/2021 R$ 352,77 R$ 369,00 78

01/11/2021 R$ 345,35 R$ 357,56 46

30/11/2021 R$ 345,35 R$ 354,22 17

COMUNICADO DE INADIMPLÊNCIA
A FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER/USISAÚDE, Operadora de plano de saúde registrada na ANS sob o nº 33.995-4, inscrita no CNPJ
sob o nº 19.878.404/0001-00, com estabelecimento na Av. Kiyoshi Tsunawaki, 41, bairro das águas, Ipatinga/MG, vem notificar, os Beneficiários
abaixo identificados, dos débitos relativos às mensalidades do seu Plano de Saúde Médico. Destacamos que o atraso no pagamento da
mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, implicará o cancelamento do seu plano de saúde, conforme
estabelecido no contrato. Esperamos vossa manifestação para a regularização do débito no prazo máximo de 10 (dez) dias contatos da
publicação do presente edital, sob pena do contrato pactuado com a USISAÚDE ser rescindido de pleno direito nos termos esclarecidos acima,
sem prejuízo das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis para o recebimento do débito, acrescido dos encargos legais e contratuais.
Informações sobre títulos em aberto estão disponíveis no site www.usisaude.com.br ou pelo 0800-283-0040. Na hipótese do pagamento ter
sido efetuado por V.S.a até a data desta publicação, gentileza desconsiderar a presente notificação. Neste caso, favor entrar em contato com a
Operadora para que possamos eliminar eventuais desencontros de informação.
Beneficiários vinculados ao plano Saúde Usiminas II Enfermaria cadastrado na ANS sob o nº 462.157/10-3

CPF: 402.205.518-XX  Nº de Inscrição da Carteirinha: 
U04024677362800E2

Beneficiários vinculados ao plano Usisaúde Usifamília Empresarial Enfermaria Santos cadastrado na ANS sob o nº 479.732/18-9

CPF: 159.202.468-XX  Nº de Inscrição da Carteirinha: 
U05480099565300UE

EXTRATO DE DISTRATO DO 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL N.º 17/18-PROC. ADM. 
N.º 24.553/18. Locatário: Fundo 
Municipal de Saúde de São Vicente/
SESAU. Locador: São Vicente 
Veículos Ltda. Objeto: O presente 
Distrato tem por objeto a rescisão por 
mútuo acordo do Contrato de Locação 
n.º 17/18, do imóvel situado na Rua 
João Ramalho, n.º 1.150, São Vicente/
SP, para a instalação do Centro de 
Combate ao COVID-19–C.C.C. Data 
da assinatura: 30/11/21. Just.: Art. 79, 
inc. II, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
São Vicente, 30 de novembro de 2021. 
MICHELLE LUIS SANTOS-Fundo 
Municipal de Saúde/SESAU.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2021 

Processo n° 6459/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição 
de parque adaptado para educação especial, 
conforme solicitado pela Secretaria de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 10 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 10 de janeiro de 2022, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2021 

Processo n° 8845/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
brinquedos recreativos para utilização nas 
creches, conforme solicitado pela Secretaria de 
Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 11 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 11 de janeiro de 2022, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1072021

Processo n° 9068/2021

Objeto: Registro de Preços para eventual 
aquisição de concreto usinado, conforme 
solicitação da Secretaria de Serviços Urbanos.
Data da entrega dos envelopes: dia 12 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 12 de janeiro de 2022, às 
10:00h.
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 25/2021 

Processo n° 9816/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada 
para reforma e adequação do prédio que 
abrigará a sede do Poupatempo no município de 
Bertioga/SP.
Data da entrega dos envelopes: dia 13 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.        
Data de abertura: dia 13 de janeiro de 2022, às 
10:00h.
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga torna 
público que, na data, horário e local acima 
assinalados, fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preço, com critério de julgamento de 
menor preço global.
Valor total para a retirada do Edital: R$ 16.53 
U� bs.        
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 15h30m. O Edital estará 
disponível, no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 108/2021

Processo n° 8247/2020

Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de suporte técnico com fornecimento 
de pessoal e formação contínua de professores 
no Google G Suite for Education, conforme 
solicitação da Secretaria de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 12 de 
janeiro de 2022, até às 13:30h.
Data de abertura: dia 12 de janeiro de 2022, às 
14:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço global.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2021

Processo n° 8051/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
caixas organizadoras para as escolas da rede 
municipal de ensino, conforme solicitado pela 
Secretaria de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 17 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 17 de janeiro de 2022, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2021 

Processo n° 8022/2021

Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
equipamentos para lactário, conforme solicitado 
pela Secretaria de Educação.
Data da entrega dos envelopes: dia 18 de 
janeiro de 2022, até às 09:30h.
Data de abertura: dia 18 de janeiro de 2022, às 
10:00h
Local: Prefeitura do Município de Bertioga 
– Diretoria de Licitação e Compras no Paço 
Municipal, sito à Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 – Centro – Bertioga.
A Prefeitura do Município de Bertioga 
torna público que, na data, horário e local 
acima assinalados, fará realizar licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, com critério de 
julgamento de menor preço por ítem.
Valor para a retirada do Edital: 16,53 U� bs.
Local e horário para pagamento da taxa consulta 
e retirada do edital: Rua Luiz Pereira de Campos, 
901 Centro Bertioga, junto à Diretoria de 
Licitação e Compras – das 09h00m às 11h30m 
e das 13h30m às 16h00m. O Edital estará 
disponível no endereço acima e através do site 
www.bertioga.sp.gov.br.

Bertioga, 17 de dezembro de 2021.
Cristina Ra� a Volpi

Diretoria de Licitação e Compras

(13) 99149-7354

publicidade@diariodolitoral.com.br
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A leitura 
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Publicidade Legal

Classificados

LEI Nº 4214
Autoriza o Poder Executivo aabrir na Contabilidade Municipal, Secretaria da Fazenda, um Crédito Adicional Especialobjetivando “Emendas 
Estaduais para custeio e investimentos na área da Saúde”.
Proc. nº 64561/21
KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1ºFica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contabilidade Municipal – Secretaria da Fazenda, Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 1.400.000,00(hum milhão e quatrocentos mil reais), objetivando “Emendas Estaduais para custeio e investimentos na área da Saúde” assim 
discriminados:

Código Orçamentário Descrição Valor R$

02.18.02.10.301.0015.2031.02.3.3.90.39.00 DAG – Aquisições de Serviços da Gestão 1.400.000,00

Art. 2ºO crédito de que trata o artigo anterior será coberto com repasse a ser efetuado através de Emendas Estaduais para custeio e investimentos na 
área da Saúde, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 4320/64.
Art. 3ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 17 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade
LEI Nº 4215

Autoriza o Poder Executivo aabrir na Contabilidade Municipal, Secretaria da Fazenda, um Crédito Adicional Especialobjetivando “Emendas 
Estaduais para custeio e investimentos na área da Saúde”.
Processonº 64392/21
KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contabilidade Municipal – Secretaria da Fazenda, Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 1.600.000,00(Hummilhão e seiscentos mil reais),

Código Orçamentário Descrição Valor R$
02.18.02.10.301.0015.2033.02.3.3.90.30.00 DAG – Aquisições e Materiais da Gestão 1.000.000,00
02.18.02.10.302.0019.2043.02.3.3.90.39.00 DAE –Aquisições de Serviços da Atenção Especializada 500.000,00

02.18.02.10.302.0017.2037.02.3.3.50.39.00 DAHUE – Aquisições de Serviços de Média e Alta 
Complexidade 100.000,00

objetivando “Emendas Estaduais para custeio e investimentos na área da Saúde” assim discriminados:
Art. 2º - O crédito de que trata o artigo 1º desta Lei será coberto por recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei 4320/64.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 17 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

LEI Nº 4216

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação, na estrutura da Lei nº 4086-A de 18 de dezembro de 2020 
que dispõe sobre o Orçamento Fiscal do Município de São Vicente para o exercício de 2021, e dá outras providências”.
Proc. nº 65298/21
KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por Decreto, Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Município, até o montante de 
R$ 7.447.678,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais), provenientes do Excesso de Arrecadação.
Art. 2ºPara dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto em conformidade com o artigo 1°, serão utilizados recursos conforme artigo 
43 da Lei Federal n° 4.320/64, inciso II - Excesso de Arrecadação, relativo à Fonte de Recurso a seguir mencionada e demonstrada no relatório de 
Cálculo de Tendência de Excesso de Arrecadação - (Anexo I):
I - Fonte de Recurso: 01 – Tesouro no valor de R$ 7.447.678,00 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito reais).
Art. 3º O crédito suplementar referidos no artigo 1º será desdobrado ao nível de elemento de despesa segundo a modalidade de aplicação e recurso, 
através de Decreto Municipal.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 17 de dezembro de 2021.
KAYO AMADO
Prefeito Municipal

ANEXO I

FONTE 01 - TESOURO
MÊS VALOR POSIÇÃO

Janeiro  R$     93.417.136,76 arrecadado
Fevereiro  R$     48.088.496,15 arrecadado

Março  R$     52.759.060,45 arrecadado
Abril  R$     42.853.600,53 arrecadado
Maio  R$     48.885.938,45 arrecadado
Junho  R$     51.733.901,31 arrecadado
Julho  R$     55.222.854,77 arrecadado

Agosto  R$     53.346.488,64 arrecadado
Setembro  R$     48.509.686,11 arrecadado
Outubro  R$     65.479.853,09 arrecadado

Novembro  R$     53.258.990,03 arrecadado
Dezembro  R$     67.811.571,80 previsto

TOTAL  R$681.367.578,09 

Previsão LOA 2021  R$673.919.900,00 
Excesso de Arrecadação  R$        7.447.678,09 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

LEI Nº 4217
Altera a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2021, para autorizar o não cumprimento integral das emendas impositivas e dá outras providências.
Proc. nº 60061/21 KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1ºFica o Poder Executivo autorizado a não cumprir integralmente as emendas impositivas criadas na Lei Orçamentária Anual referente ao 
exercício de 2021, por falta de disponibilidade financeira.
Art. 2ºA autorização para o não cumprimento das emendas impositivas é restrita às seguintes rubricas orçamentárias:
a) 02.17.01 | 23.691.0071.1574 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.52.00;
b) 02.06.01 | 15.451.0071.1569 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00;
c) 02.06.01 | 15.451.0071.1572 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00;
d) 02.06.01 | 15.451.0071.1583 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00;
e) 02.06.01 | 15.451.0071.1584 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00;
f) 02.06.01 | 15.451.0071.1585 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00;
g) 02.06.01 | 15.451.0071.1586 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00;
h) 02.06.01 | 15.451.0071.2275 | 08 | 100.0010 | 3.3.90.39.00;
i) 02.06.01 | 15.451.0071.2276 | 08 | 100.0010 | 3.3.90.39.00;
j) 02.06.01 | 15.451.0071.2277 | 08 | 100.0010 | 3.3.90.39.00;
k) 02.20.01 | 27.812.0071.1571 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.52.00
Parágrafo único. Caso seja viável a execução das emendas elencadas, o Poder Executivo poderá optar por fazê-lo.
Art. 3ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4ºPermanecem inalteradas as demais disposições da Lei.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 17 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

LEI Nº 4218

Autoriza o Poder Executivo aabrir na Contabilidade Municipal, Secretaria da Fazenda, um Crédito Adicional Especialobjetivando “Emendas 
Estaduais para custeio e investimentos na área da Saúde”.
Proc. nº 65428/21 KAYO AMADO, Prefeito do Município de São Vicente, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a 
Câmara Municipal decreta e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1ºFica o Poder Executivo autorizado a abrir na Contabilidade Municipal – Secretaria da Fazenda, Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 1.458.000,00(Hum milhão,quatrocentose cinquenta e oito mil reais),objetivando “Emendas Estaduais para custeio e investimentos na área da 
Saúde” assim discriminados:

Código Orçamentário Descrição Valor R$

02.18.02.10.302.0020.2047.02.3.3.90.30.00 PAF – Aquisições deMateriais da Assistência Farmacêutica 1.458.000,00
 
Art. 2ºO crédito de que trata o artigo anterior será coberto com repasse a ser efetuado através de Emendas Estaduais para custeio e investimentos 
na área da Saúde, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso II da Lei nº 4320/64.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, em 17 de dezembro de 2021.

KAYO AMADO Prefeito Municipal  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade
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P
rimeiro, no Brasil, 
acharam que a te-
levisão não ia dar 
certo porque o rá-
dio era muito forte. 

Passado algum tempo, a tele-
visão é quem ia acabar com 
o rádio. E os dois, tempos 
depois, deixariam de exis-
tir com a chegada da inter-
net. Entre mortos e feridos, 
como se constata, salvaram-
-se todos, e mais: convivendo 
amistosamente, até juntando 
forças quando se faz necessá-
rio. Opções, na verdade, que 
vieram a se somar, trocando 
figurinhas em muitas oca-
siões. Olha só, por exemplo, o 
placar do futebol. Antes eram 
só os canais abertos, depois 
vieram os da TV paga e até o 
Facebook cometeu o atrevi-
mento de transmitir algumas 
competições. Agora é o strea-
ming, com HBO Max e Star+, 
também destinando parte 
de seus catálogos para trans-
missões esportivas de todos 
os tipos. Todos numa boa. 
Território marcado. Como se 
observa, a coexistência entre 
as mídias sempre existiu e foi 
pacífica. Não há motivo para 
ser diferente agora e nem 
nunca. Fora disso, é só fantas-
ma atrás da porta.

TV Tudo
Não tem como. “Olho por 
Olho”, do João Emanuel Car-
neiro, na fila das 21h da Glo-
bo, teve várias alterações em 
seu elenco de acordo com às 
suas escolhas iniciais. Impos-
sível que assim não seja. Os 
imprevistos são sempre ine-
vitáveis em novelas escaladas 
muito antes.

Nunca como antes. De 

É bem afinada a convivência das diversas mídias
qualquer forma, “Olho por 
Olho” chama atenção pela 
quantidade de mudanças, 
em cerca de dez persona-
gens. Glória Perez deve 
passar com os mesmos 
problemas, com a sua pró-
xima novela, “Travessia”.

Colecionadora. Sophie 
Charlotte se destaca pela 
regularidade em seus tra-
balhos. Tudo que faz, faz 
bem. Talento e dedicação. 
Mais uma vez está sendo 
assim na série “Passaporte 
para Liberdade”.

Canal adulto. No segundo 
sábado de janeiro, o “Sex-
Privé Club” exibe novo ce-
nário, com gravações ago-
ra nos estúdios da Newco, 
em São Paulo. Além disso, 
passa a contar com Joyce 
Gumiero, a terapeuta tân-
trica das celebridades na-
cionais e internacionais, 
youtuber com mais de 60 
milhões de visualizações, 
coach em relacionamento, 
autoestima e sexo.

Especial. Adriane Galisteu 
saiu da “Fazenda” na ma-
drugada de ontem, mas na 
terça-feira, 22h45, estará de 
volta na Record com o “Po-
wer Couple Brasil Especial”. 
Os cinco casais escolhidos 
irão se submeter aos desafios 
mais estranhos.

Remake latino. Exibida três 
vezes no SBT, a novela “Café 
com Aroma de Mulher” ga-
nhou um remake pela Te-
lemundo este ano, e a Netflix 
estreia na sua plataforma no 
próximo dia 29. A trama con-
ta a história de amor entre a 

trabalhadora rural Gaivota 
(Laura Londoño) e Sebastián 
(William Levy), um herdei-
ro da aristocracia cafeeira. 
Tema, convenhamos, dos 
mais originais.

Breve pausa. Todo pessoal 
da série “Cangaço Novo”, da 
Amazon Prime e O2 Filmes, 
realizaram uma confraterni-
zação em Cabaceiras, na Pa-
raíba, para celebrar o fim das 
gravações deste ano. Os tra-
balhos serão retomados em 
janeiro. No elenco, entre ou-
tros, Luiz Carlos Vasconcelos 
e Hermila Guedes.

Olha que interessante. “Sal-
ve Jorge”, da Glória Perez, vol-
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ta e meia, aparece como um 
dos dez conteúdos mais as-
sistidos no Globoplay. A no-
vela, exibida na Globo entre 
2012 e 2013, chegou a ser con-
siderada um fiasco. Alguma 
coisa não tá batendo.

Domingo Espetacular. Ma-
riana Weickert assina uma 
das reportagens do próximo 
“Domingo Espetacular”, na 
Record. Ela vive a experiência 
de um jantar de Natal dife-
rente. A repórter prova pra-
tos que são verdadeiras obras 
de arte, com ingredientes es-
peciais. Um cardápio luxuo-
so para quem pode bancar.

Previsão. A Globo ainda 

anuncia como data previs-
ta, mas nesta altura já se 
pode cravar 30 de janeiro 
para a estreia do “The Voi-
ce +”. Regra não mudou: 
só o pessoal acima dos 60. 
Fafá de Belém, no júri, é a 
novidade da temporada.

Nada mudou. A Forma-
ta, da Daniela Busoli, está 
com tudo providenciado 
para iniciar a produção da 
série sobre a vida do esti-
lista, ator, apresentador de 
televisão e político, Clodo-
vil. Se tudo correr como se 
espera, início das grava-
ções entre março ou abril, 
com Silvero Pereira como 
protagonista.

·       Bruno Mazzeo 
finalizou sua participa-
ção nas gravações da 
segunda temporada de 
“Arcanjo Renegado”, 
série do Globoplay que 
estreia em 2022.
·       Depois de fazer o 
filho de Débora Bloch 
em “Segunda Cha-
mada”, Artur Volpi se 
prepara para viver o 
maior desafio de sua 
carreira: uma releitu-
ra de um clássico de 
Shakespeare...
·       ... “Prazer, 
Hamlet” é o título 
do espetáculo, que 
terá a direção de Ciro 
Barcelos.
·       O GP no Brasil 
será a penúltima eta-
pa, realizada em 13 
de novembro.
·       As gravações de 
“Poliana Moça” no 
SBT vão, no mínimo, 
até junho, movimen-
tando seus atores em 
estúdios e externas.
·       A jovem atriz 
Luana Camelão (Gê-
nesis, Os Ausentes e 
Boca a Boca) fará a 
minissérie “Todas as 
Garotas em Mim”.
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ASSISTA NO CINESYSTEM

Curtas

SEXO DOS GÊMEOS. O 
jogador de futebol Cris-
tiano Ronaldo anun-
ciou nas redes sociais 
na última quinta-feira 
(16) o sexo dos gêmeos 
que espera com a mo-
delo Georgina Rodrí-
guez. Em um vídeo, o 
casal estourou dois ba-
lões que revelaram con-
fetes na cor azul e rosa: 
os pombinhos darão à 
luz um casal!

INVESTIGADO. Alec Bal-
dwin (63) terá de entre-
gar seu celular à polícia 
para que uma perícia 
seja feita em busca de 
novas evidências. Um 
mandado assinado por 
um juiz do Novo México 
na última quinta (16) or-
dena que isso aconteça 
dois meses após o tiro 
fatal no set de “Rust”. Se-
gundo o TMZ, Alec con-
tou aos investigadores 
que trocou e-mails com 
a armeira-chefe Hannah 
Gutierrez nos quais ela 
mostrava diferentes esti-
los de armas e facas para 
serem usados no filme. 

MELHORAS. O cantor 
Maurílio Ribeiro, da du-
pla com Luiza, conti-
nua internado em esta-
do grave na UTI, porém 
apresentou melhora no 
quadro clínico, redu-
zindo a quantidade de 
medicações. A equipe 
médica também descar-
tou a necessidade de ci-
rurgia. Segundo boletim 
médico, o artista tem 
uma “melhora clínica 
progressiva”.

“Foi importante”
Tiago Iorc ao comentar sobre 

decisão de sumir após anos 

de trabalho

A 
primeira música 
em espanhol de 
Marília Mendonça, 
“Amigos con Dere-
chos”, que acaba de 

ser lançada nas plataformas 
de streaming, revive uma 
discussão antiga entre a in-
dústria musical -a dificulda-
de de exportar o sertanejo. 
A canção, sobre as frustra-
ções de uma amizade colo-
rida, é fruto de uma parce-
ria de Mendonça, morta há 
um mês e meio, com Dulce 
María, ex-atriz de “Rebelde”, 
uma novela mexicana. Além 
de Mendonça, a dupla Chi-
tãozinho & Xororó alcançou 
sucesso na América Latina 
nos anos 1990. Entre outros 
casos, exceções como “Ai se 
Eu te Pego”, de Michel Teló, 
que viralizou em 2011.

EM ESPANHOL
Marília tem single póstumo
“Amigos con 
Derechos” foi 
lançado nas 
plataformas de 
streaming nesta 
semana

Fontenelle é condenada
A atriz e apresentadora Antonia Fontenelle recebeu na quar-
ta-feira (15) uma sentença de prestações de serviços comu-
nitários e multa de R$ 8 mil por seis crimes, entre calúnia, 
difamação e injúria, contra os irmãos Felipe e Luccas Neto. A 
decisão em primeira instância foi emitida pela 39ª Vara Cri-
minal do Rio de Janeiro, e a defesa já disse que entrará com 
recurso. Em 2020, Fontenelle publicou  um vídeo editado 
com falas distorcidas dos influenciadores.

5° Filho
O ator Juliano Cazarré  anun-
ciou  que a esposa, Letícia, 
está grávida de seu quinto 
herdeiro. “Baby 5 a caminho. 
Deus é tão generoso conos-
co! Obrigado, Senhor. A vida 
quer viver”, escreveu ele. Em 
2020, o ator resolveu oficia-
lizar no religioso o casamen-
to com a mulher. O casal, que 
está junto há dez anos, já era 
casado no civil.

Assediada
A modelo e influenciadora 
Carol Portaluppi, 27, filha do 
treinador Renato Gaúcho, 
disse por meio de suas redes 
sociais que foi vítima de um 
assédio sexual ao caminhar 
por uma rua do Leblon nesta 
quinta-feira (16). De acordo 
com o relato dela, um ho-
mem passou por trás e usou 
uma garrafa de água para to-
car seus glúteos.
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